


Disponibilidade de informações em tempo real e em qualquer local;
Envio de informações, pesquisas e acesso a softwares corporativos;
Segurança dos dados e da informação durante as transações;
Serviço integrado de Service Desk alinhado ao produto mobile;
Atendimento uniforme com base em níveis de serviço (SLA);
Contratação de parceiro único para atendimento em todos os pontos
de presença do cliente;
Reduzir custos operacionais, como impressão do papel;
Reduzir custos e tempo com viagens dos funcionários;
Satisfação e rapidez no atendimento aos clientes;
Controle operacional dos funcionários que atuam em campo;
Oferecer produtos de forma dinâmica e com total controle.

O que as empresas buscam:

Consultoria em 30 dias para melhor implementação remota;
Informação em tempo real;
Parcerias com as maiores empresas de dispositivos e soluções móveis;
Integração dos dispositivos a soluções de softwares remotos;
Desenvolvimento de sistemas de virtualização, gerenciamento
e segurança;
Fábrica de softwares para desenvolvimento e customização 
de aplicativos;
Laboratório e centros logísticos próprios;
Suporte e manutenção dos hardwares, pelo canal 0800 - disponível 24x7;
Atualização de software e OS remotos;
Atendimento com capilaridade nacional;
Back-up da informação de dados.

100% aderente a sua necessidade:

Ganhos de produtividade;
Aumento de receitas;
Maior eficiência;
Melhoria no atendimento ao cliente;
Vantagem competitiva;
Redução dos custos operacionais em até 30%;
Aumento de atendimento diário em até 40%;
Maior cobertura no controle operacional;
Segurança da informação de dados.

Benefícios da Solução de Mobilidade:



Educação

Força de Vendas 

Indústria

Varejo

Gestão pública

Construção

Serviços de Campo
Workforce Management

Serviços Financeiros

Saúde

Turismo



 

Principais empresas de Telecomunicações do Brasil;

Clientes Referência

Maior mineradora do Brasil;

Fabricantes automotivas;

Companhias aéreas brasileira com cobertura nacional e internacional;

Os 3 maiores bancos do Brasil;

Empresa de gestão pública.

Com 130 mil profissionais em 
mais de 40 países, a Capgemini 
é um dos principais provedores 
globais de serviços de consultoria, 
tecnologia e terceirização. Em 
2013, o Grupo reportou uma receita 
global de 10,1 bilhões de euros. 
Em conjunto com seus clientes, a 
Capgemini cria e entrega soluções 
de negócios e tecnologia, que 
atendem às suas necessidades 
e alcançam os resultados 
desejados. Como uma empresa 
essencialmente multicultural, a 
Capgemini desenvolveu seu modo 
próprio de trabalhar, o Collaborative 
Business Experience™, com base 
no Rightshore®, seu modelo de 
entrega mundial. 

Em 2010, o Grupo Capgemini 
adquiriu a CPM Braxis, que vem 
operando com sucesso no Brasil 
por mais de 30 anos. No final de 
2012, a CPM Braxis Capgemini 
teve sua marca mudada para 
Capgemini. No País, a Capgemini 
emprega 7,8 mil pessoas e atende 
mais de 200 clientes, oferecendo 
quatro principais linhas de serviços: 
Applications Services, Infrastructure 
Services and Products, e Business 
Process Outsourcing (BPO). 

Saiba mais sobre nós: 
www.br.capgemini.com. 

Conecte-se à Capgemini no Brasil 
pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

*Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini
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